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مة  مقدّ

قبل أكثر من عشر سنوات من اآلن مل يكن من املتوقع أن تصبح الصني أكرب سوق للتجارة 
مليون مستخدم،   2.1، مل يتجاوز مستخدمو االنرتنت 2000اإللكرتونية يف العامل، ففي سنة 

كما أن أنظمة الدفع والتسليم اليت تسهل كثريا تطبيق التجارة اإللكرتونية على أرض الواقع مل 
مليون  668تكن موجودة تقريبا آنذاك، أما اليوم فعدد مستخدمي االنرتنت يف الصني يفوق 

ق أجهزة الكمبيوتر، اللوحات الرقمية، اهلواتف مستخدم، فالكل متصل باالنرتنت سواء عن طري
الذكية وغريها من األجهزة اإللكرتونية، مما جعل املستهلكني أكثر عرضة الستخدام أساليب 

  .التجارة اإللكرتونية يف حصوهلم على السلع واخلدمات
 يهدف هذا البحث إىل دراسة واقع سوق التجارة اإللكرتونية يف الصني وأهم العوامل اليت

ا على حتقيق الصدارة يف هذه السوق على مستوى العامل   .ساعد
 التجارة اإللكرتونية، االنرتنت، تكنولوجيا املعلومات واإلتصال، الصني: الكلمات الدالة

Before more than ten years ago, it is not expected that China 
become the largest market of e-commerce in the world. In 2000, Internet 
users did not exceed 2.1 million users, payment and delivery systems 
that greatly facilitate the application of e-commerce were not exist 
widely, but today the number of internet users in China exceeds 668 
million users, everyone connected to the internet, either through 
computers, smart phones and other electronic devices, which make 
consumers more likely to use e-commerce methods to buy goods and 
services. This research aims to study the reality of e-commerce market 
in China, and the success factors of electronic commerce in it. 

Key words : electronic commerce, internet, information and 
communication technology, China 

 



ول  ...................................:27العدد/ 07املجلد زء   2018 جوان.......... .............................ا

 

  484  
  

مة  مقدّ

لقد أدى استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وتزايد االعتماد على شبكة االنرتنت 
االت وامليادين إىل ما يعرف بالثورة الرقمية  ، (digital revolution)والذي مشل خمتلف ا

انرتنت، (وهو اقتصاد قائم على التكنولوجيا الرقمية  (digital economy)واالقتصاد الرقمي 
، احلواسيب، الربجميات وتكنولوجيا املعلومات األخرى، ويف نفس الوقت فإن )ت، انرتانتاكسرتان

شبكة االنرتنت وبعد أن كانت تستخدم منذ البداية كمصدر ضخم للمعلومات وتبادهلا، أصبحت 
  .تستخدم كوسيلة مهمة لبيع وشراء املنتجات أو اخلدمات أو ما يعرف بالتجارة اإللكرتونية

رة اإللكرتونية منذ زمن ليس بالقصري حقيقة واقعية، ومل تعد حكرا على دول أصبحت التجا
اقتصادية معينة، بل أصبحت سوقا عاملية مفتوحة، ال تتقيد حبدود سياسية أو جغرافية، فقد أوجدت 
تكنولوجيا املعلومات عامة، وشبكة االنرتنت خاصة القاعدة االقتصادية وحىت الثقافية لنشر التجارة 

 .ونيا بني الشركات والدول، وأصبحت من بني أساليب وأدوات العوملةالكرت 

I .1- إشكالية البحث  

بعد حوايل عشرون عاما من اإلصالح واالنفتاح على العامل، عرف االقتصاد الصيين  
ات من بينها استخدام االنرتنت دي والذي رافقته العديد من التغري مستويات عالية من النمو االقتصا

والتكنولوجيا احلديثة لإلعالم واالتصال واليت ساعدت على جعل التجارة اإللكرتونية إحدى القوى 
هذا ما يقودنا الدافعة للصني للسري حنو العظمة من الناحية االقتصادية، اجلغرافية، السياسية وغريها، 

  :إىل طرح التساؤل الرئيسي اآليت

تجارة اإللكترونية في الصين؟ وماهي أهم عوامل النجاح التي ساعدتها على ما واقع ال
 احتالل الصدارة على مستوى العالم في حجم سوقها للتجارة اإللكنرونية؟

I.2- فرضية البحث  

الصني تعتمد على عدة ميكانيزمات لتحقيق السبق بأن : يستند هذا البحث على فرضية مفادها      
االتصال، االنفاق يف  االلكرتونية العاملي من خالل الرتكيز على تكنولوجيا املعلومات ويف سوق التجارة 

  .جمال البخث والتطوير وكذا حماولة القضاء على األمية مبفهومها احلديث وهي األمية الرقمية
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I .3- أهمية البحث  

اهلوية الثقافية واملعرفية فإن   نظرًا للدور اخلطري الذي تلعبه وسائل اإلعالم اجلديد يف التأثري على     
  :أمهية هذا البحث ترتكز على

  واقع التجارة اإللكرتونية يف الصني؛على  حماولة التعرف -

ا على حتقيق الصدارة يف حجم سوق التجارة اإللكرتونية على  - حتديد أهم العوامل اليت ساعد
  .املستوى العاملي

 I.4- أهداف البحث  

  :من وراء عرض هذا البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية ةدف الباحث

  ؛اإلطار املفاهيمي للتجارة اإللكرتونيةحتديد  -1

ا؛ -2   حتديد أمهية انتهاجها وكذا أهم تصنيفا

  عرض واقعها يف الصني؛ -3

حتديد أهم االسرتاتيجات اليت ساعدت الصني يف بلوغ الصدارة على املستوى العاملي يف سوق  -4
  .التجارة اإللكرتونية

I .5-  منهجية البحث  

واقع التجارة اإللكرتونية يف الصني ذا البحث على منهج التحليل الوصفي يف وصف وحتليل يعتمد ه   
وكذا أهم امليكانيزمات املستخدمة يف هذه الدولة للنهوض بالتجارة اإللكرتونية وبلوغها الصدارة يف 

  .األسواق العاملية

II . النزري للتجارة اإللكترونيةاإلطار   

II.1 -نشأة التجارة اإللكترونية:  

يرى البعض أن التجارة اإللكرتونية متثل أوىل االستخدامات التجارية لإلنرتنت يف منتصف التسعينيات  
يف حني يرى البعض  .(1)من القرن املاضي، مذ كان استعماهلا مرتبطا بأغراض عسكرية وأكادميية
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اإللكرتونية ظهرت قبل ذلك بكثري وبالضبط مع بداية السبعينيات من القرن املاضي،  اآلخر أن التجارة
حيث قامت البنوك بتحويل األموال إلكرتونيا، وهي حتويالت إلكرتونية ملعلومات تبادل احلساب على 

، )2( شبكات اتصاالت خاصة، وبسبب ضخامة تكاليفها كانت مقتصرة على املؤسسات الضخمة
تطبيقات التجارة اإللكرتونية لتشمل تبادل البيانات إلكرتونيا بني املؤسسات، وذلك من  تطورت بعدها

خلال شبكات القيمة املضافة ومن خالل اإلكسرتنت، حيث يتم تبادل الوثائق املالية كطلبات الشراء 
دارة والفواتري املالية، مث توسعت بذلك املعامالت واإلجراءات وخرجت من اإلطار املايل لتشمل إ

عالقات أوسع من خالل إرسال االستثمارات اإللكرتونية، الربيد اإللكرتوين، وثائق الفاكس، باإلضافة 
إىل املشاركة يف قواعد البيانات املوزعة، إدارة سلسلة التوريد يف إطار التعاون بني املؤسسات، املوردين 

  .والزبائن يف إعداد التنبؤات بالطلب وقوائم اجلرد

 Inter-Organizational)ما يعرف بنظم املعلومات البينية ظهر بعد ذلك
Infomation System)،  دف أساسا إىل تنظيم وهي نظم معلومات تربط بني مؤسستني أو أكثر 

وترتيب املعامالت التجارية بني شركاء األعمال من خالل إرساء الشيكات، احلواالت املالية، 
قامت جلنة  1996ويف عام ، )3( املستندات، الوثائق وغريها، وكل ذلك يتم عن طريق شبكة اإلنرتنت

ية التابعة لألمم املتحدة بوضع قانون األسرتال النموذجي للتجارة اإللكرتونية، قانون التجارة الدول
لإلستفادة به لوضع القوانني الوطنية وحتقيق اإلنسجام واملالءمة بني القواعد املنّظمة للتجارة اإللكرتونية، 

رتونية وضعت منظمة التعاون اآلسيوية ملنظمة الباسفيك خطة عمل للتجارة اإللك 1997ويف سنة 
أصدرت املنظمة تصرحيا يتضمن الدعوة إلطالق النشاط  1998تكفل وضع أطرها القانونية، ويف سنة 

اإللكرتوين، وتطوير صيغ التعاون التقين وبناء البنية التحتية للتجارة اإللكرتونية، ويف نفس السنة 
ووضع برنامج متكامل لدراسة أصدرت منظمة التجارة العاملية إعالنا عن التجارة اإللكرتونية الكونية، 

ا   ).4( اجلوانب املتعلقة 

II.2- ال يوجد تعريف موحد عامليا للتجارة اإللكرتونية، وإمنا هناك  :تعريف التجارة اإللكترونية
ا من جهة،  العديد من التعريفات، والسبب الرئيس وراء هذا التعدد هو إختالف وتنوع تطبيقا
باإلضافة إىل تباين األطراف املشاركة فيها من جهة أخرى، ويف ما يلي أهم التعريفات اليت وردت 

  .)5( خمتلفةوذلك من خالل وجهات نظر 
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تمع، منظور  منظور االتصاالت، منظور اخلدمات، منظور التعلم، منظور التعاون، منظور ا
بيئة املمارسة، األطراف املشاركة فيها وكذا املنظور اهليكلي، ولعل التعريف الشامل للتجارة اإللكرتونية 

سلع واخلدمات، باإلضافة إىل عملية شراء، بيع، نقل أو تبادل املعلومات، الهو ذلك الذي يعتربها 
كل ذلك يتم مباشرة عرب شبكة املعلومات الدولية، ) إبرام العقود والصفقات(إجراء املعامالت التجارية 

باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال سواء بني املؤسسات فيما بينها، بينها وبني زبائنها ومورديها 
  .أو بينها وبني اجلهات احلكومية

II.3- ا التجارة اإللكرتونية : خصائص التجارة اإللكترونية هناك جمموعة من املزايا اليت تتصف 
  .)6( جتعلها خمتلفة عن التجارة التقليدية ميكن تلخيصها

 خاصية الوصول العاملي 
 خاصية كلية الوجود؛ 
 إمكانية إيصال املنتج أو اخلدمة دون اللقاء املباشر بني الزبون واملنتج؛ 
 ستندات الورقية يف معامالت التجارة اإللكرتونية؛ غياب امل 
  املعايري العاملية؛ 
  اإلثراء؛ 
 التفاعلية؛ 
 كثافة املعلومات؛ 
 الفردية والتوجه حنو الزبون. 
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III .أهمية التجارة اإللكترونية وأهم تصنيفاتها  

III.1- ا تساعد علىتربز أمهية التجارة اإللكرتونية يف  : أهمية التجارة اإللكترونية   :)7( كو

 ا تتم مباشرة عرب شبكة اإلنرتنت، بني  :التقليص من تكلفة الحصول على المنتج وذلك كو
 . الشركة املنتجة والزبون دون احلاجة للوسطاء

 طاملا أن التجارة اإللكرتونية تتم بصورة تلقائية على االنرتنت، فهي  :تحقيق عائدات أكبر
تساعد على توفري التكلفة، اجلهد والوقت املطلوب إلجناز املعاملة لو قورنت بالتجارة التقليدية 
واليت تعتمد على جهود املوظفني الكثر واإلدارة مما يؤدي إىل اخنفاض العائدات هذه األخرية 

  .ىلباملقارنة األو 
 حيث ميكن للزبون التفاعل مع البائع مباشرة عرب املوقع بواسطة : تحقيق خدمة أفضل للزبون

  .الربيد اإللكرتوين، والذي يتيح له إمكانية الدردشة واملخاطبة بالنص، الصوت وحىت الصورة
 سرعة التسوق ومقارنة األسعار.  
  وعلى  ل إلى مختلف األسواقإمكانية الوصو تتيح التجارة اإللكرتونية للمؤسسات الصغرية

امتداد العامل كله، وبالتايل إمكانية التنافس مع الشركات الضخمة طاملا أن البيع يتم عرب شبكة 
  .االنرتنت

  يف جمال االتصاالت،  خلق وظائف جديدةكما يؤدي النمو يف التجارة اإللكرتونية إىل
  .تكنولوجيا ونظم املعلومات وغريها

III.2-اإللكترونية تصنيفات التجارة:  

تعددت واختلفت تصنيفات التجارة اإللكرتونية من طرف الباحثني، فهناك من يصنف  
التجارة اإللكرتونية على أساس درجة استخدام التكنولوجيا الرقمية، أو عدد األطراف املشاركة يف 

فيها، وهذا  املعاملة التجارية على اإلنرتنت وهناك من يصنفها على أساس طبيعة األطراف املشاركة
األخري هو األكثر مشوال واألكثر استخداما من طرف الكتاب والباحثني يف جمال االقتصاد الرقمي 
واألعمال اإللكرتونية، واستنادا اىل هذا التصنبف فالتجارة اإللكرتونية هلا العديد من األشكال واليت 

  :ميكن تلخيصها فيما يلي
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 التجارة اإللكترونية بين األعمال:Business to Business)([B2B] : يف هذا
النوع من التجارة اإللكرتونية يكون املتعاملون عبارة عن مؤسسات جتارية كانت أو خاصة، 

  من حجم التجارة اإللكرتونية يف العامل؛ %85وميثل هذا النوع 
 التجارة اإللكترونية من األعمال إلى المستهلك:Business to 

Consumer)([B2C] : النوع يكون أحد املتعاملني مؤسسة جتارية واآلخر فرد يف هذا
  .أو زبون، ويتم بيع املنتجات أو اخلدمات من املؤسسة إىل الفرد

 التجارة اإللكترونية من المستهلك إلى األعمال:Consumer to 

Business)([C2B] : األطراف املتعاملة مثل النوع السابق، الفرق الوحيد يكمن يف أن
  ).8( تتم من الفرد أو الزبون إىل املؤسسة التجاريةعملية البيع 

 التجارة اإللكترونية بين المستهلك والمستهلكConsumer to 

Consumer)([C2C]: يتم التعامل من خالهلا بني املستهلكني بصورة مباشرة، مثل
بيع املنزل، السيارات، القطع الثمينة وغريها عرب شبكة االنرتنت، أو تبادل امللفات 

  ربجميات؛وال
 التجارة اإللكترونية داخل المؤسسة :(Intra Business) : يتضمن هذا النوع من

التجارة األنشطة والعمليات الداخلية للمؤسسة، كتبادل منتجات، خدمات أو معلومات 
  بني فروع املؤسسة؛

 التجارة اإللكترونية من األعمال إلى الشركاء:(Business to Partner) 

[B2P]:  وهي التجارة التشاركية أو التعاونية(Collaborative commerce) ،
موعات اإلتصال والتعاون معا عرب  موعة من األشخاص أو ا حبيث ميكن من خالهلا 
 شبكة احلاسوب ألغراض خمتلفة، كتصميم منتج جديد أو اجراء عمليات تنظيمية مباشرة

)9(.  

  :وهناك من يضيف أنواعا أخرى وهي

 التجارة بالهاتف النقال :(mobile commerce) : ا حيث صارت املؤسسات بإمكا
ا عرب مواقعها على شبكة اإلنرتنت وصار بإمكان مستخدمي  ا وخدما عرض منتجا
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تصفح هذه املواقع، والقيام بعملية الشراء،  (tablettes)اهلواتف الذكية واللوحات الرقمية 
  .)10( صفحة املؤسسةباستخدام التطبيق املوجود على 

  التجارة اإللكترونية عبر الفايس بوك(F-commerce) :شكل من أشكال  وهي
التجارة اإلجتماعية، حيث تقوم شبكة التواصل االجتماعي، وشبكة التواصل اآلين 

(online media)   بدعم التفاعل االجتماعي بني املستخدمني، مما يسهل عملية
  .)11( واخلدمات عرب صفحات الفايسبوكالشراء والبيع للمنتجات 

V .واقع التجارة اإللكترونية في العالم  

V.1-  2015-2011تطور عدد صفقات التجارة اإللكترونية على مستوى العالم خالل الفترة: 
فقد  2015-2011عرف عدد  التجارة اإللكرتونية على املستوى العاملي إرتفاعا ملحوظا خالل الفرتة 

، 2015مليار صفقة سنة  38.5إىل ما يقارب  2011مليار صفقة سنة  21.3انتقل العدد من 
  :، وميكن متثيل هذا التطور يف الشكل التايل%81 يقاربمسجال بذلك منوا 

  تطور عدد صفقات التجارة اإللكترونية على مستوى العالم خالل الفترة):01(شكل رقم
2011-2015 

-ecommerce-http://www.statista.com/statistics/369333/number: Source
worldwide/-transactions  

Page d’internet consultée le(15/05/2016)  
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V.2-  تطور حجم التجارة اإللكترونية بين المؤسسة والزبون(B2C) في العالم: 

مليار نسمة  1,436، حبيث 2015مليار نسمة سنة  7,3بلغ عدد سكان العامل حوايل  
منهم يقومون باقتناء السلع واالستفادة من اخلدمات عرب شبكة اإلنرتنت، وقد بلغ حجم متوسط 

مليار دوالر، أو ما يقابله متوسط اإلنفاق  2272,7ى مستوى العامل اإلنفاق على هذه املشرتيات وعل
 .دوالر 1582السنوي للمشرتي على اخلط حوايل 

احتلت آسيا واحمليط اهلادي الصدارة من حيث حجم حصتها السوقية يف جمال التجارة 
ما يقارب  2015اإللكرتونية بني املؤسسة والزبون فقد بلغ رقم أعماهلا من هذه التجارة سنة 

، تلتها أمريكا الشمالية وأوروبا 2014باملقارنة مع  % 28.4مليار دوالر، مبعدل منو قدره  1056,8
مليار دوالر، يف حني كانت أمريكا الالتينية  505,1ومليار دوالر  664برقم أعمال قدره على التوايل 

بالرغم من منوها  2015ون سنة والشرق األوسط أصغر أسواق التجارة اإللكرتونية بني املؤسسة والزب
على الرتتيب، إال أرقام أعماهلما يف هذا السوق مل   18,6%و %28مبعدل قدره  2014باملقارنة مع 

مليار دوالر على الرتتيب، وميكن متثيل احلصة السوقية من التجارة  25,8ومليار دوالر  33تتجاوز 
  :غرافية يف الشكل التايلاإللكرتونية بني املؤسسة الزبون ملختلف املناطق اجل

  حصة التجارة اإللكترونية بين المؤسسة والزبون حسب المناطق الجغرافية): 02(شكل رقم
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Source : global B2C e-commerce report 2016, p.11, 

https://www.ecommercewiki.org/wikis/www.ecommercewiki.org/images/5/56/Glo

bal_B2C_Ecommerce_Report_2016.pdf,(26/12/2016) 

V.3 - تطور حجم التجارة اإللكترونية بين المؤسسات(B2B)  في العالم  

، ومن املتوقع أن 2013بليون دوالر سنة  600بلغ حجم التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات 
 2012ترليون دوالر سنة  5.5ترليون دوالر بعد أن بلغ  12إىل  2020يصل حجمها يف مطلع سنة 

ويرجع السبب وراء ضخامة سوق التجارة اإللكرتونية بني ، )12(ناتمتضمنا التبادل اإللكرتوين للبيا
املؤسسات إىل الضغط التنافسي للمؤسسات املنافسة يف جمال النشاط من خالل اإلقبال املتزايد حنو 
البيع والشراء عرب اإلنرتنت، اإلهتمام املتزايد هلذه املؤسسات يف تقدمي الطلبيات عرب التجارة اإللكرتونية 

 و alibaba.comالة، باإلضافة إىل زيادة شعبية األسواق اإللكرتونية مثل النق
amazonSapply.com  

IV. واقع التجارة اإللكترونية في الصين وعوامل نجاحها  .  

IV.1-ميكن توضيح التطور الذي عرفه :  حجم التجارة اإللكترونية بين المؤسسات في الصين
  : يف الصني يف الشكل التايل 2015-2009حجم التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات خالل الفرتة 
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  2015- 2009تطور حجم التجارة اإللكترونية بين المؤسسات خالل الفترة ): 03(شكل رقم

and 2015/-ecommerce-http://www.chinainternetwatch.com/17394/b2b:Source 

 2013/-overview-market-b2b-769/chinahttp://www.chinainternetwatch.com/6
(15/06/2016)  

عرف حجم اإليرادات احملققة من التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات يف الصني تطورا 
مليار ين، مسجال  23.42مليار ين إىل  6.86، فقد انتقل من 2015-2009ملحوظا خالل الفرتة 

، %20، كما قدر معدل النمو السنوي يف املتوسط ما يقارب %241.4بذلك معدل منو قدره 
تشجيع احلكومة والدعم املايل للتجارة اإللكرتونية بني : ويرجع السبب الرئيس وراء هذا النمو املعترب يف

ا التنافسية من خالل  املؤسسات، باإلضافة إىل حماولة املؤسسات توسيع نفوذها يف السوق وزيادة قدر
  .اإلنرتنتالتسويق عرب 

برناجما، وتعترب  10.000جمزأ للغاية، فهو حيتوي أكثر من  B2B سوق التجارة اإللكرتونية يف الصني
تأسست ألول  ،2014سنة ٪52.83أكرب العب يف السوق حبصة سوقية قدرها  بابا عليمؤسسة 

ن يف الصني، ولكن اآلن مرة كقناة للتداول بني املشرتين يف الواليات املتحدة واالحتاد األورويب واملوردي
 .دولة 240صارت ختدم ماليني من املشرتين واملوردين من أكثر من 
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IV.2-  ميكن توضيح التطور الذي : حجم التجارة اإللكترونية بين المؤسسة والزبون في الصين
يف الصني يف * 2017-2012عرفه حجم التجارة اإللكرتونية بني املؤسسة والزبون خالل الفرتة 

  :التايلالشكل 
تطور حجم التجارة اإللكترونية بين المؤسسة والزبون في الصين خالل الفترة : )04(شكل رقم

2014-2018  

-commerce-e-https://www.chinainternetwatch.com/15235/retail : Source
(17/01/2017)2015  

، وصل رقم األعمال احملقق من التجارة اإللكرتونية الصينية بني املؤسسة 2015يف عام 
هذا ما جيعل الصني أكرب سوق  و%  42,1دوالر، بزيادة قدرها مليار  672,01الزبون حوايل 

ومن املتوقع أن يتجاوز حجم التجارة  لالنرتنت يف العامل، متقدمة بفارق كبري عن أقرب منافسيها،
اية  ، مما سيجعل التجارة اإللكرتونية الصينية 2018اإللكرتونية يف الصني عتبة تريليون دوالر مع 

 خالل العامني املقبلني تفوق  الواليات املتحدة، بريطانيا العظمى، أملانيا، فرنسا واليابان جمتمعة معا
)13(.  

) التجارة اإللكرتونية بني املؤسسة الزبون(التجزئة اإللكرتونية  يف الصني، ميتاز سوق جتارة
ال وقد قام   ،Tencentوتینسنت Alibabaباباعلي  باملنافسة الشرسة وأهم  القائدين يف هذا ا

  C2Cكل منهما  ببناء نظامه اخلاص الذي يتكون من منصات التجارة اإللكرتونية بني الزبائن
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، خدمات الدفع عرب اإلنرتنت، ووسائل اإلعالم B2Cاملؤسسة والزبون والتجارة اإللكرتونية بني
االجتماعية حبيث ما يقارب نصف املعامالت عرب اإلنرتنت يوميا أسواق التجارة اإللكرتونية بني الزبائن 

C2C   من حصة السوق لشركة تاوباو ٪95معTaobao،ومؤخرا  ، وهي شركة تابعة لعلي بابا
  .، منصة متلكها جمموعة تينسنتPaipai افسة منتاوباو صارت تواجه من

، وهي كذلك تابعة لشركة علي بابا، اليت Tmallفيهيمن عليها   B2Cأما بالنسبة للسوق 
واليت   JD.comهي شركة    B2C، تليها ثاين أكرب منصة يف سوق%50متلك حصة يف السوق 

موعة علي بابا وذلك حبصة سوقية قدرها   %14.8متثل جزء من جمموعة تينسنت أكرب منافس 
)14(.  

والصني هي أكرب سوق للتجارة اإللكرتونية بالتجزئة يف العامل، وأعلى نسبة للمتسوقني 
يف  من املتسوقني %70الكربى، كما يعتمد  الصينيني على االنرتنت هي الشباب وتقع يف املدن 

، أما بالنسبة ألدوات الدفع اإللكرتوين املستعملة يف الصني السوق يف عملية شراء على هواتفهم الذكية
 Union، مث %19 بنسبةTenpay ، تليها%50بنسبة قدرها  Alipayترتأسها ، )15( هي ثالثة

pay  املتبقية فتعتمد على وسائل أخرى للدفع %18، أما %13بنسبة.  
  

IV.-3حجم التجارة اإللكترونية المتنقلة في الصين :  
اية الربع األول من سنة  ، بلغ عدد إمجايل مستخدمي اهلواتف احملمولة يف 2016يف 

، ويتضمن هذا 2015باملقارنة مع سنة  %3.6مليار مستخدم، وذلك بارتفاع قدره  1.29الصني 
، ومع قوة شبكة اجليل 2015ألول من سنة مليون مستخدما خلدمة اجليل الرابع يف الربع ا 160العدد 

الرابع والنمو السريع ملستخدمي اهلواتف النقالة زاد حجم التدفق إىل شبكة االنرتنت عن طريق اهلاتف 
 مليون جيغا خالل الربع األول من نفس السنة 684احملمول بطريقة هائلة فقد جتاوز هذا احلجم 

اإللكرتونية املتنقلة يف الصني باستخدام اللوحات الرقمية، من املتوقع أن ترتفع نسبة التجارة ، )16(
مليار دوالر سنة  333,99لتبلغ  % 85,1اهلواتف الذكية وغريها من األجهزة احملمولة بنسبة 

من مبيعات التجارة  % 49,7مليار دوالر، وهو ما ميثل  180,4 فقط 2014، مقارنة بسنة 2015
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يف الصني، وميكن توضيح أهم توقعات النمو يف سوق التجارة االلكرتونية بني املؤسسة والزبون 
  :االلكرتونية النقالة يف الصني يف الشكل املوايل

  حجم مبيعات التجارة اإللكترونية المتنقلة في الصين خالل الفترة: )05(شكل رقم

2014-2019 

Source :http://lina35541.blogspot.com/2015/11/china-m-commerce-retail-
sales-market-to.html, (21/01/2017). 

ملتوقع أن تستمر يف انطالقا من الشكل أعاله يتضح أن التجارة اإللكرتونية النقالة من ا
، والسبب وراء ذلك يرجع إىل 2019ترليون دوالر سنة  1,41النمو يف الصني لتبلغ ما يقارب 

االستخدام الكثيف للصينيني لالنرتنت عموما ولالنرتنت بواسطة اهلاتف احملمول خصوصا، فقد بلغت 
من إمجايل  85,82% ما يقارب 2014نسبة مستخدمي االنرتنت بواسطة اهلاتف احملمول سنة 

  .)17( مليون مستخدم 649مستخدمي االنرتنت واملقدر ب 

وميكن توضيح النمو يف عدد مستخدمي االنرتنت يف الصني بواسطة اهلاتف احملمول يف 
  :  الشكل التايل

  2015-2005نمو مستخدمي االنترنت عبر المحمول في الصين خالل الفترة ): 05(شكل رقم
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-mcommerce-percent-50-https://www.techinasia.com/china:  Source
(21/01/2017). 2015-spending-ecommerce 

اية   Taobaoبلغت نسبة مستهلكي موقع علي بابا من خالل أسواقه تاوباو  2014يف 
مرتفعة بذلك مبرتني باملقارنة  2014سنة  %42الذين يتعاملون عرب اهلاتف النقال  Tmallوتيمول 
فقط، وهذا يدل على أن متسوقي علي بابا يقعون يف الطليعة من حيث ) %20( 2013مع سنة 

  .التجارة االلكرتونية عرب اهلاتف احملمول
IV.-4 كن تلخيص أهم عوامل جناح التجارة مي: عوامل نجاح التجارة اإللكترونية في الصين

  :اإللكرتونية يف الصني يف النقاط التالية
  ا احلكومة سنة ، واليت كانت 2001أوىل اخلطوات كانت اخلطة اخلماسية اليت قامت 

جعل صناعة المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات واالتصال صناعة دف أساسا إىل 
، من خالل إصالح الصناعة التقليدية واالنتقال إىل صناعة تقوم على هيكلية في الصين

أساس التكنولوجيا العالية والتكنولوجيا الدولية املتقدمة من أجل الرقي باملنتجات احمللية 
ا يف  ا التنافسية مبنتجا وجعلها ذات جودة عالية تستطيع الصني من خالهلا تعزيز قدر

قد منت خالل تلك الفرتة صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصال األسواق الدولية، وبالفعل ف
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سنويا، وأكثر من ذلك فإن احلكومة مضت قدما حنور تطوير التجارة % 20مبعدل 
  .اإللكرتونية من خلق بيئة تكنولوجية، شبكية وتشريعية مواتية هلا

 قتصاد املخطط ، فقد كانت الصني تارخييا قائمة على االبناء نظام الحكومة االلكترونية
وملكية النظام من طرف الدولة، وقد اثبت أن هذا النظام أكثر عرضة للبريوقراطية والقيادة 

، ومن أجل احلد من الفساد وحتسني كفاءة إدارة شؤون (blind leadership)العمياء 
د الدولة شجعت احلكومة الصينية بناء احلكومة االلكرتونية، فبعد اخلطة اخلماسية األوىل ول

مشروع احلكومة اإللكرتونية يف الصني، واآلن كل حمافظات ومكاتب الدولة يف الصني يف 
ا، وقد احتوى مشروع احلكومة االلكرتونية العديد من  الصني تستخدم االنرتنت يف معامال

تبادل املعلومات االلكرتونية عرب شبكة االنرتنت، مزايدات الشراء عرب : املواضيع أمهها
لدفع اإللكرتوين، التسليم اإللكرتوين، إدارة ونشر املعلومات الكرتونيا دفع االنرتنت، ا

باإلضافة إىل مشروع احلكومة اإللكرتونية هناك نظام األسرة على . الضرائب الكرتونيا وغريها
اخلط، ومشروع املؤسسة على اخلط ومها يساعدان املواطنني للوصول إىل خدمات احلكومة 

  .)18( النرتنتالكرتونيا عرب شبكة ا
 ركزت احلكومة الصينية على وجه اخلصوص على التعليم اجلامعي من خالل حماولة  :التعليم

فقد قامت  (network education)تنمية التعليم اإللكرتوين أو التعليم الشبكي 
احلكومة يف الصني بزيادة اإلنفاق االستثماري يف جمال البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية يف 
اجلامعات خصوصا و يف املدارس والثانويات عموما، فمن خالل شبكة التعليم والبحث 

 (CERNET)( china education and research network)الصينية 
اسيب اليت تربط بني خمتلف املؤسسات البحثية واجلامعات والقائمة على شبكة من احلو 

بواسطة شبكة االنرتنت، مما يساعد اجلامعات، الكليات والطلبة من الوصول إىل مصادر 
  .)19(املعلومات الالزمة عرب شبكة االنرتنت

 وتقدمي عروض خاصة للمهارات خارج  استثمار األموال في مجال البحث والتطوير
أجل االستفادة من املهارات واخلربات يف جمال تكنولوجيا املعلومات  حدود الدولة، من

  .واالتصاالت

  :)20(باإلضافة إىل ما سبق قامت احلكومة الصينية ب
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 فمنذ انشاء أول مؤسسة خلق ظروف مواتية للمؤسسات الصينية في مجال االنترنت ،
يف الصني ظلت الدولة متنح احلرية والنمو ملثل هذه املؤسسات، مما أدى إىل  1995سنة 

ظهور العديد من املؤسسات الرائدة مثل علي بابا وتينسنت، واللتان امتازتا باالبداع املستمر 
مما أدى إىل ازدهار التجارة اإللكرتونية يف الصني، وقد ساهم حتفيز احلكومة للمؤسسات 

مؤسسات صينية ضمن املؤسسات العاملية يف  10النرتنت إىل تسجيل الصينية يف جمال ا
ال،  مؤسسة مسجلة  61مؤسسة مسجلة يف البوصات احمللية واخلارجية منها  328وهذا ا

  .يف البورصات األمريكية
 مليار ين  430، حيث قدرت بـ ارتفاع حجم االستثمارات الصينية في مجال االنترنت

  .2017و 2016مليار ين على األقل يف كل من  700 ، باإلضافة إىل2015سنة 
 ،واليت سامهت يف ازدهار التجارة  تحقيق الصين تقدما ملحوظا في بناء شبكة االنترنت

اية سنة  668اإللكرتونية، حيث بلغ عدد مستخدمي االنرتنت  مليون مستخدم يف 
ية، مسجلة بذلك مليون يتصفحون االنرتنت بواسطة اهلواتف الذك 594، من بينهم 2015

  .الصني املرتبة األوىل يف العامل
  وتكامله مع املزيد من  زيادة توسيع سوق التجارة االلكترونيةدف الصني إىل كما

القطاعات من أجل تعزيز النمو االقتصادي والتشغيل، وذكرت خطة تنمية التجارة 
ا وزارة التجارة أن أكرب سوق للتجارة  2020 -2016االلكرتونية للفرتة  اليت نشر

تريليون  40االلكرتونية وأسرعها منوا يف العامل من املتوقع أن يوسع الصفقات إىل أكثر من 
تريليونا عن  21.8بزيادة من  2020حبلول عام ) تريليونات دوالر أمريكي 5.76(يوان 

2015. 
VI .اتمة   ا

أدت التطورات املعلوماتية والتكنولوجية إىل ظهور اقتصاد جديد جبانب االقتصاد العيين 
واقتصاد اخلدمات هو االقتصاد الرقمي، واستطاعت التجارة اإللكرتونية اليت تشكل أهم إفرازاته أن 

األعمال  تفرض حضورا بالغ األمهية جبانب تكنولوجيا املعلومات واالتصال واليت سامهت يف تطوير بيئة
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يف جمال االتصاالت وتبادل املعلومات ليمتد أثرها فيصبح شامال لشىت نواحي احلياة، وكافة القطاعات 
  .واملؤسسات

تعترب الصني من بني أهم الدول النامية اليت أثبتت وجودها يف سوق التجارة اإللكرتونية 
فهذا  ،2015ل إىل الصدارة سنة العاملية وهناك العديد من العوامل اليت سامهت يف ذلك وجعلتها تص

ا احلكومة الصينية لعشرات السنني، متثلت أساسا يف  النجاح مل يكن وليد يوم وإمنا وليد جهود قامت 
جعل صناعة املعلوماتية والتكنولوجيا صناعة هيكلية يف الصني، بناء نظام للحكومة اإللكرتونية، الرتكيز 

والتطوير باإلضافة إىل تطور شبكة اإلنرتنت بسبب ارتفاع على التعلم واالستثمار يف جمال البحث 
  .حجم االستثمار يف جمال بنائها

من أجل تعزيز تنمية التجارة اإللكرتونية والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف 
فراد الصني، عليها العمل الدءوب على تطوير التجارة اإللكرتونية املتنقلة، حتسني مستوى معيشة أ

تمع وكذلك تنمية ثقافة التجارة اإللكرتونية لديهم يف خمتلف املناطق اجلغرافية للبالد وبالنسبة  ا
   .ملختلف األعمار
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